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Beschrijving van een nieuwen vleermuisparasiet,

Notoedres vanschaiki v. Eyndh. 1946 (Acar.)

(Chiropterologische Mededeelingen No. 25) ')

door

G. L. VAN EYNDHOVEN(Haarlem)

(met 43 afb.)

In de Entomologische Berichten No. 267/268 van 22 Mei 1946

(8) heb ik de diagnose gepubliceerd van een nieuwen vleermuis-

parasiet, Notoedres vanschaiki. Ik geef thans de volledige beschrij-

vingen met afbeeldingen en aanvullende bijzonderheden.

De echte schurftmijten (fam. Acaridae Oudms. 13.1.1904)

leven vrijwel alle op zoogdieren. De eenige uitzondering vormt het

genus Knemidokoptes Fürstenberg 1870 (= Cnemidocoptes Can.
VIII. 1894), welks soorten op vogels leven en waarvan de meest

bekende vertegenwoordiger, Knemidokoptes mutans (Robin 1860)

de beruchte kalkpooten der hoenders verwekt.

Van vleermuizen ( Chiroptera) zijn tot dusverre de volgende

5 soorten beschreven, behoorende tot 4 genera :

Notoedres roesleri Vitzthum 18.V.1932 op Myotis nigricans

(Wied 1826) Miller 1924 —Venezuela;
Prosopodectes chiropteralis (Trouessart 1896) Canestrini 1897

(= Cheirocoptes chiropteralis Beri. 1897) op Rhinolophus

ferrum equinum (Schreb. 1774) Lacép. 1799 en op Eptesicus

serotinus (Schreb. 1774) —Frankrijk; op Myotis nattereri

(Kuhl 1818) Méhely 1900 —Duitschland ;

Nycteridocoptes poppei Oudms. 1. III. 1898 op Myotis myotis

(Borkh. 1797) Miller 1897 —Nederland, Midden-Europa;
Nycteridocoptes pteropodi Rodh. & Gedoelst 20.III.1923 (= pte-

ropi Rodh. & Ged. V.1921) op Eidolon helvum (Kerr 1792)

Andersen 1912 2) —Belg. Congo;
Teinocoptes epomophori Rodhain 20. III. 1923 op Epomophorus

wahlbergi haldemani (Hallowell 1846) en op Micropteropus

pusillus Peters 1867 —Belg. Congo.

Hieraan kan nu worden toegevoegd :

Notoedres vanschaiki v. Eyndh. 22.V.1946 op Nyctalus noctula

1) Lijst van 22 titels in No. 22. No. 1 in Natura 1937 ; No. 2 in Uitg. zool.

Lab. Rijksuniv. Utrecht 1938 ; No. 3, 4, 5 in Natuurhist. Maandbl. 1938, 6, 10.

11 1939, 12, 13 1940, 22 1942 ; No. 7 in De lev. Nat. 1939, 21 1941 ; No. 8, 9

in Tschr. v. Ent. 1939, 14, 15 1940, 17, 18, 19, 20 1941, 23 1943; 16 in Zool.

Anz. 1940; 24 in Ent. Ber. 1946. Nos. 9, 15, 16, 18, 19, 20, 23, 24 zijn acaro-

logisch.

-) De auteurs, zoowel als Vitzthum 25.1.1941 schrijven Eidelon ; dit

moet Eidolon zijn.
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(Schieb. 1774) Trouess. 1910 en op Eptesicus serotinus

(Schreb. 1774) —Nederland.
Geographisch bezien komen de schurftmijten der Chiroptera dus

zoowel in de Oude als in de Nieuwe Wereld voor, terwijl zij in

de Oude Wereld van ver uiteengelegen vindplaatsen bekend zijn.

Wat het genus Notoedres betreft, de hiertoe behoorende soor-

ten leven verder vooral op knaagdieren, alsmede enkele op kleine

roofdieren.

Ik was dan ook zeer verrast, toen ik van mijn vrienden P. J. en
L. Bels een $ van Nyctalus noctula ontving, dat aange-
tast bleek te zijn door een schurftmijt, die tot het genus Notoedres
bleek te behooren en die ik niet in de literatuur beschreven vond.
En mijn verrassing nam toe, toen ik eenigen tijd later van P. J.

Bels een 5 kreeg van Eptesicus serotinus, dat een der-

gelijke aantasting vertoonde.

In het algemeen kan men bij de vleermuismijten een strenge spe-

cialisatie op den gastheer constateeren. Bij het Nederlandsche vleer-

muisonderzoek, dat onder leiding staat van de beeren Bels,
daarin bijgestaan door Ir. D. C. van Scha ï k, en waaraan door
schrijver dezes als acaroloog wordt medegewerkt, hebben wij dit

herhaalde malen kunnen constateeren. De verzamelde gegevens
zijn nog niet voldoende uitgewerkt om hier reeds in details te tre-

den. Ik wil hier slechts herinneren aan mijn opmerking met be-

trekking tot Spinturnix oudemansi Van Eyndh. V.1941 (6, p. 63)
en aan de mededeeling van R o d h a i n omtrent Teinocoptes epo-

mophori Rodh. 20.III.1923 (17, p. 23).

Ondanks nauwkeurige vergelijking der exemplaren is het mij

evenwel ditmaal niet gelukt voldoende verschillen in de kenmer-
ken te vinden, die tot 2 soorten van Notoedres zouden kunnen
doen besluiten. Enkele kleine schommelingen in details meen ik

aan variabiliteit binnen de soort te mogen toeschrijven.

Mocht later onderzoek uitwijzen, dat wij toch met 2 verschil-

lende soorten hebben te maken, dan is het mijn bedoehng, dat

de naam vanschatki zal worden toegekend aan de Notoedres, welke
op Nyctalus noctula voorkomt.

Parasitisme der vleermuis-Acaridae.

Alle auteurs hebben in hun geschriften vrij nauwkeurige gege-
vens verstrekt omtrent het voorkomen der parasieten op de gast-

heeren. Een overzichtelijke samenvatting hiervan heeft V i t z -

thum gegeven (22, p. 636—639), waaraan ik kortheidshalve hier

zou willen refereeren. Zeer in het kort kan gezegd worden, dat

Nycteridocoptes poppei (die ook bij ons vleermuisonderzoek werd
waargenomen) een voorliefde heeft voor de ooren van Myotis
myotis. Nycteridocoptes pteropodi daarentegen schijnt zoowel de
vlieghuid als de behaarde lichaamsgedeelten te bezetten. Prosopo-
dectes chiropteralis profiteert van de vetklieren in den snuit

van Rhinolophus en Eptesicus, terwijl men in Duitschland een

soms sterke aantasting van de ooren van Myotis nattereri heeft
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geconstateerd. Blijven deze aantastingen nog binnen zekere
grenzen, bij de vondst van Notoedres toesleri bleek de prikkel

van den parasiet aanleiding te hebben gegeven tot het zich

vormen van een „slurf" van 2 mmop den snuit van zijn gast-

heer. Notoedres notoedres kan dergelijke misvormingen bij ratten

te voorschijn roepen. De heeren Bels meenen in het begin hun-
ner vleermuisonderzoekingen ook eens zooiets te hebben waarge-
nomen bij Myotis myotis, doch onbekendheid met het bestaan dezer
aantasting is de oorzaak geweest, dat zij daaraan verder geen aan-
dacht hebben besteed.

Wat het eierleggen betreft heb ik in de literatuur geen gevallen

beschreven gevonden, waar gesteelde eieren w^erden geproduceerd,

zelfs niet bij andere Notoec/res-soorten (b.v. musculi en roesleri)

Bij Nycteridocoptes zijn de eieren met het ? zoodanig in uitwas-

jes van de huid verborgen, dat zij van buiten zelfs niet zijn te zien.

Daarentegen zijn de eieren van Notoedres vanschatki gesteeld,

terwijl zij buiten de kuiltjes in de huid uitsteken en aldus reeds

met het bloote oog gemakkelijk zijn te zien. Men zou het algemeen
aspect dezer eiergroepjes kunnen vergelijken met een bundel deu-

tonymphae van Uropoda s.l.

Als plaats van aantasting wordt door N. vanschaiki de voorkeur

gegeven aan de onbehaarde deelen van het lichaam van den gast-

heer, vooral de randen der ooren, de oordeksels, het chiropatagium,

en wel speciaal dat gedeelte der vlieghuid, dat zich op, of vlak bij

het arm- en handskelet bevindt (fig. 1).

Ik heb Notoedres vanschatki geruimen tijd levend op de vleer-

muizen in mijn bezit gehad. Daarbij heb ik niet den indruk ge-

kregen, dat deze parasiet zeer hinderlijk of schadelijk voor zijn

gastheer is, zelfs niet, wanneer de aantasting vrij sterk wordt.

Zooals met alles, wil dit niet zeggen, dat dit ook het geval zal

zijn, indien de mijten de kans krijgen zich zeer sterk op de vleer-

muis te vermenigvuldigen.

Ik zal op deze plaats niet nader ingaan op de interessante en

prettige ervaringen, die men opdoet, als men een vleermuis als

huisgenoot houdt, doch ik zal uit mijn aanteekeningen datgene

lichten, wat rechtstreeks met de Notoedres verband houdt.

Mijn Nyctalus noctula S ontving ik op 16 Augustus

1940 van P. J. en L. Bels (5). Het dier was gevangen in den

Haarlemmerhout op 15 Augustus en maakte een vrij suffen indruk.

Tegen de verwachting in gelukte het de vleermuis ertoe te bren-

gen voedsel aan te nemen en het dier in het leven te houden. Er
waren verschillende witte uitwasjes te zien, vooral op de oordek-

sels en op den onderarm bij het polsgewricht, die zich bij onder-

zoek oplosten in een 9 Notoedres te midden van een groote groep

gesteelde eitjes (fig. 8). In de eieren waren de embryo's te zien.

Vrij erbij liep een nympha. De eierhoopjes, inclusief de 2 mijt,

zijn gemakkelijk te bemachtigen door met een fijn pincet onder het

bundeltje te grijpen en het dan eruit te wippen. Daar deze mijten
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geen gangen in de huid maken op de wijze der echte schurftmijten,

Acarus (Sarcoptes) , is de bestrijding der aantasting ook veel een-

voudiger.

Twee eierhoopjes werden geïsoleerd in een glascel. Op 18 Augus-
tus was een larve uitgekomen. Overigens heb ik met het op deze

Fig. 1, Schema van de aantasting der vleugels van Eptesicus serotinus door
Notoedres vanschaïki op 18.VIII 1941 (vleugelom trek naar E y km an).

wijze laten uitkomen der eieren niet veel succes gehad.

Op 20 Augustus waren de eierhoopjes vrijwel verdwenen. Van
de schurft werd niets meer gemerkt tot 10 September, toen zich

op de oordeksels weer eenige eierhoopjes vertoonden. Vermoede-
lijk was dit dus de nieuwe generatie. Ofschoon het dier geen blijk

gaf hinder van de aantasting te ondervinden, heb ik op 19 Sep-
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tember het meerendeel der eieren verwijderd. Den 2en October
's avonds waren er 10 bundeltjes eieren te zien, doch de waarne-
mingen werden abrupt afgebroken door bominslag op 3 October
1940, des nachts om 2.30 uur. Ondanks de omstandigheid, dat de
glazen aquariumbak van het dier verbrijzeld werd, kwam dit er

levend af, en daar het wakker was, kon het gemakkelijk door de
weggeslagen buitenmuur ontsnappen.

Daar door de oorlogsomstandigheden het vleermuisonderzoek
niet in zijn vollen omvang kon worden voortgezet, heb ik verder

slechts betrekkelijk weinig Nyctalus-materiaal meer in handen ge-

had. Op 9 Augustus 1941 had ik een flink aantal exemplaren van
Nyctalus noctula voor onderzoek in huis. Enkele dieren hadden
eenige eierhoopjes met $ $ ; op één vleermuis werd bovendien
een $ gevonden. Alle vleermuizen werden weer vrijgelaten.

Het exemplaar van Eptesicus serotinus, een ? , werd
door P. J. Bels medegenomen uit een kraamkamer op den zolder

van het Kasteel Neuborg te Gulpen (Z.L.) op 14 Juni 1941. Ik

ontving het den 16en Juni en liet het op 28 Juni op onze zomer-

vergadering te Nieuwersluis (7) bezichtigen. Het dier was vrij

sterk met Notoedres bezet op den rand van een der ooren en op
den handwortel en den onderarm der beide vleugels, vooral nabij

den elleboog.

Ook deze mijten heb ik zich op den gastheer laten ontwikkelen.

Begin Augustus was de aantasting vrij sterk (fig. 1). Omstreeks
half Augustus ging de eetlust van de vleermuis achteruit en zij

stierf op den 20en d.a.v. De oorzaak was niet na te gaan.

Behalve Notoedres vanschaïki leefden op dezen Eptesicus Spin-

turnix kolenatii Oudms. I.V. 191 en (vermoedelijk) Macronyssus
biarcuatus (Kolenati 1.1858).

Uit het voorgaande blijkt reeds, dat het in den regel niet moei-

lijk is de $ ? te bemachtigen. Lastiger is dit ten opzichte van de

$ $ en de jongere stadia. Het schijnt, dat de $ $ geen zichtbare

beschadiging verwekken ; men moet dus trachten ze vrij loopend

te vinden, of wel men moet ze later zoeken op het gestorven dier.

Voor de nymphae geldt hetzelfde ; bij de larvae kan men trachten

de eieren te laten uitkomen. De zeer kleine afmetingen der S $ en
nymphae, alsmede het geringe aantal dieren, maakt dit zoeken

extra bezwaarlijk.

Wanneer de eieren op uitkomen staan, kan men de embryo's

binnen de eischaal waarnemen. Het is mij opgevallen, dat de hg-

ging van het derde pootpaar niet bij alle embryo's dezelfde is. Ik

nam 4 variaties waar (fig. 11 —14), die misschien verband houden

met bewegingen, die reeds binnen de eischaal door de larven wor-

den gemaakt.
Vergelijking met andere Vleermuis- Acaridae.

Morphologisch bezien liggen de verschillen der adulti vooral in

de bewapening der pooten. Merkwaardig is, dat bij alle vleermuis-

Acaridae de anus dorsaal ligt. Slechts bij Teinocoptes Rodh. hgt



NIEUWEVLEERMUISPARASIET. 137

hij op de grens en is hij subterminaal. De habitus van alle echte
schurftmijten vertoont slechts weinig variatie en het is vaak moei-
lijk kenmerkende verschillen te vinden, die zich gemakkelijk onder
woorden laten brengen.

Wanneer men de beschikking heeft over $ $ en
;
$ $ laten de

diverse genera, welke tot de f am. Acaridae Oudms. 13.1.1904, be-
hooren, zich als volgt determineeren :

la. Anus duidelijk dorsaal 2.

b. Anus terminaal of subterminaal 4,

2a. $ Ç met een ambulacrum aan P. I en II ; P. III en IV
zonder ambulacrum 3.

b. ? $ zonder ambulacra ; de $ S met een ambulacrum
aan alle pooten Nycteridocoptes Oudms. 1. III. 1898.

3a. S $ met een ambulacrum aan alle pooten
Prosopodectes Can. 1897.

b. P. III der S $ zonder ambulacrum Notoedres RaiUiet 1893.1)

4a. ? 9 zonder ambulacra 5.

b. Ç 2 met ambulacra aan P. I en II ; de SS met een
ambulacrum aan P. I, II en IV ; anus terminaal tot dorso-
terminaal Acarus L. 1758.

5a. S S met een ambulacrum aan alle pooten ; anus
terminaal Knemidokoptes Fürst. 1870.

b. Slechts P. I en II der S S met een ambulacrum ; anus
dorso-terminaal Teinocoptes Rodh. 20.III.1923.

Wat de Notoedres-soorten betreft bieden de ? î de beste ken-
merken ter onderscheiding van de species. Naar mijn meening mag
men daarbij niet te veel waarde hechten aan de afmetingen van
het lichaam en de onderlinge afstanden der lichaamsdeelen. Het
is mij gebleken, dat al naar de ligging in het preparaat, de meer-
dere of mindere mate van platdrukken van het betrekkelijk bolle

lichaam, welhcht ook door zwangerschap, allerlei modellen en af-

metingen kunnen optreden. Goede soortskenmerken kunnen worden
ontleend aan de huid, de beharing, de chitineuze deelen, de poo-
ten e.d.

Ik heb getracht voor de $ ? een bruikbare determinatietabel

uit te werken, die als volgt luidt :

la. Rughuid geheel gerimpeld 2.

Rughuid in het midden met schubben 5.

2a. De circumanaalharen zijn dik en staafvormig ; die van
propodo- en metapodosoma zijn kort en fijn

roes/erf Vitzth. 18.V.1932.

b. Onderscheid tusschen de rugharen niet zoo opvallend ... 3.

3a. De bursa copulatrix raakt het voorste uiteinde van den
anus ; de steel van de Y, gevormd door de apodemata I,

is minstens even lang als de zijtakken ; de setae scapu-

^) De naam Notoedres is feitelijk voor de eerste maal gebruikt door O. D e -

lafond et H. Bourguignon in hun , .Traité de la Psore", Mém. Ac.
Sci. XVI, 1862, p. 291, als: Deuxième genre —Sarcoptes notoedres.
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lares internae zijn ongeveer gelijk aan de circumanaal-
haren, die niet opvallend dik zijn ; de setae humerales
zijn kort en fijn vanschaïki v. Eyndh. 22.V.1946.

b. De bursa copulatrix raakt het voorste uiteinde van den
anus niet ; de steel van de Y is even lang als, of korter

dan de zijtakken ; de setae humerales zijn van normale
grootte 4.

4a. De circumanaalharen zijn dikke staafjes

{notoedres var. muris ; muris) notoedres (Mégn. 1877).
b. De circumanaalharen zijn krachtige, dikke borstels, doch

geen opvallend dikke staafjes

alepis (Railliet & Lucet 1893).
5a. Rugharen dik en staafvormig, vrij lang ; de bursa copu-

latrix op korten afstand vóór den anus -. 6.

b. Rugharen dun, kort en niet staafvormig, de bursa copu-
latrix raakt den anus

{cati var. musculi Oudms. 1. III. 1898)
musculi (Kraemer 1866).

6a. Op katten parasiteerend cati (Hering 1838).

b. Op konijnen parasiteerend caniculi (Gerlach 1857).

(volgens Vitzthum (o.a. 22, p. 637) zijn de
soorten cati en caniculi aan elkaar gelijk).

Alvorens tot de beschrijvingen over te gaan, wil ik nog wijzen

op de volgende kenmerkende verschillen van Notoedres vanschaïki

met N. alepis en N. notoedres, waarmede de soort de meeste over-

eenkomst heeft :

De huidrimpels der 9 $ van vanschaïki zijn fijner dan die der

beide andere soorten. Over denzelfden afstand geteld ziet men er

bij de nova species 9—11, bij de beide andere daarentegen slechts

7—9. Deze rimpels treden nog dicht bij de anaalopening op, in

ieder geval ver voorbij de beide binnenste borstels uit de dwarsrij

van 6, die het begin vormen der 12 circumanale borstels. Zulks in

tegenstelling met de twee andere soorten, waar deze beide haren

de grens van het gerimpelde huidgedeelte vormen. Ook naar voren

loopt de gerimpelde huid zeer ver door, doch een normale, gladde

vertex is aanwezig. Door een en ander is het aantal rimpels der

rughuid ook veel grooter dan bij alepis en notoedres en bereikt ca.

50 tegen ca. 30 bij de andere.

Voorts vond ik een constant verschil bij de setae scapulares. Bij

vanschaïki bedraagt de afstand tusschen de setae scapulares inter-

nae ca. 40 fi en tusschen de setae scapulares externae ca. 110 /x.

Bij alepis en notoedres is dit resp. 60 ^ en 130 /x.

Ten slotte blijkt, dat de apodemata I niet geheel vergroeid zijn.

In den steel der Y, welke door hen wordt gevormd, zijn zij beide

nog te herkennen en onderaan vormen zij een soort van lus. Dit

is bij vanschaïki een duidelijk kenmerk, bij alepis is het minder

duidelijk en bij notoedres is de vergroeiing bijna volkomen.

Wat de S $ betreft is het moeilijker goede verschillen weer te
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geven. Daar bovendien de $ -ï van de soorten roesleri en musculi

onbekend zijn, heb ik er van afgezien een determineertabel te ont-

werpen, doch er de voorkeur aan gegeven de kenmerken naast

elkaar te zetten. Van cati (of eventueel van caniculi) stonden mij

geen $ $ ter beschikking. De gegevens in de literatuur waren
niet voldoende om dezen vorm voldoende te leeren kennen, zoodat

ik de $ $ van cati hier buiten beschouwing laat. Te oordeelen

naar de gegevens in de literatuur onderscheidt cati zich reeds on-

middellijk door de kleine afmetingen ( $ S ca. 120 /x lang en 80 /a

breed).

o 10 M 30y

Fig. 2—7, ,,Sterniet" van telkens 2 $ $ van Notoedres nofoedres (2 —3),

alepis (4 —5) en vanschaïki (6 —7).

Aldus blijven ter vergelijking over : alepis en notoedres. Geba-
seerd op de teekeningen, beschrijvingen en preparaten van Ou d e-

ma n s kom ik tot het volgende overzicht :

alepis notoedres vanschaïki
lengte 165—172

fi
158—168

fi
140—160 /i

breedte 128—138 /i 131
fi

120-130
^j

gladde velden op den

rug duidelijke omtrekken vage omtrekken duidelijke omtrekken

rimpels op den rug . duidelijk onduidelijk duidelijk

apodemata I in den vrijwel volkomen vrijwel volkomen

steel der Y . . . . vergroeid vergroeid onvolkomen vergroeid

haar extern van coxae niet op een extra- op een extracoxaal niet op een extra-

III coxaal vlak vlak coxaal vlak

„sterniet" der apode- vrijwel compact gerekt compact

mata III + IV . . (fig. 4-5) (fig. 2-3) (fig. 6-7)

pooten slank gezwollen slank

apophyse der femora

I en II lateraal gericht ventraal gericht ventraal gericht

2 haren tusschen P. IV zeer klein normaal zeer klein

Behalve deze verschillen kan men nog letten op de onderlinge

afstanden tusschen de setae scapulares, humerales en circumanales.
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op de afmetingen van den vertex, op de onderlinge afstanden

tusschen de uiteinden der apodemata I en II, op den algemeenen
habitus, etc. Het mij ter beschikking staande materiaal was te be-

perkt om daarop een vasten regel te baseeren.

Teratologie. Een zeer merkwaardig geval deed zich voor bij een

$ van Eptesicus serotinus : op één der beide trochanteres IV zat een
haar, zooals alleen bij trochanteres III pleegt voor te komen.

Een hyaliene zoom aan den achterrand van het lichaam noem ik

bij de larvae en de nymphae. Deze komt niet bij alle exemplaren
voor. Daar de oorzaak mij onbekend is, wil ik dit niet zonder meer
als teratologische gevallen opvatten, doch ik wil er wel de aandacht
op vestigen.

Nomenclatuur. Bij de bestudeering mijner dieren heb ik mij, naast

de aan het einde geciteerde literatuur, vooral gabaseerd op de uit-

voerige publicatie van Oudemans (14). Op eenige plaatsen,

waar de door mij gebezigde namen afwijken van de' tot dusverre

gebruikelijke [musculi, notoedres) heb ik mij gehouden aan de
nieuwste inzichten van Oudemans, neergelegd in de door hem
nagelaten kartotheek.

Aan de nieuwe soort wensch ik den naam vanschaïki te geven

als erkenning voor het vele werk, dat Ir D. C. van S c h a ï k te

Heer (Z. Limburg) ten bate van onze chiropterologische en acaro-

logische studiën heeft verricht, niet slechts als wetenschappelijk

medewerker, doch tevens als onze onvermoeibare gids in den dool-

hof der gangen, die anders voor het onderzoek ontoegankelijk

zouden zijn geweest.

Materiaal. Door de welwillende medewerking van het Rijks-

museum van Natuurlijke Historie te Leiden was ik in staat de door

Oudemans nagelaten preparaten der species cati, musculi,

alepis en muris (= notoedres) te bestudeeren. Slechts bij de 2

laatstgenoemde soorten bevonden zich $ $ .

Mijn eigen materiaal bevindt zich in de volgende preparaten :

op Nyctalus noctula. Type

Eptesicus serotinus

Diagnose. De diagnose der nieuwe soort luidt als volgt :

F e m i n a ± 350 jx longa, ±: 275 ix lata, habitu cum speciebus

hactenus descriptis convenit ; anus dorsahs ; dorsum squamis ca-

rens ; cognosci potest characteribus sequentibus : setae verticales,

scapulares, circumanalesque setae sunt normales, graciles, sed setae

Preparaat No
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humerales 4 exiguae ; bursa copulatrix ani partem extremam anti-

cum attingit ; dorsum magis tenuiter rugulosum quam ex solito ;

rugulae circiter 5 jx latae, anum fere attingentes, duas setas internas

ex 6 primorum pilorum circumanalium longe praetergredientes ;

spatium inter setas scapulares internas 40 /x, inter setas scapulares

externas 110 /x ; pediculus figurae Y efformatae ab apodematibus
I saltem aeque longus ac duo crures, apodemata incomplete con-

fluentia in pediculum.

Mas ± 150 /i longus, ± 130 /x latus, difficulter discriminatur

ab speciebus reliquis ; areae dorsales plane distinctae ab epidermide ;

'Fig. 8, Notoedres vanschaïki 5 te midden van haar eieren (schematisch) ;

fig. 9, 2 eieren; fig. 10, groep van 4 eieren; fig. 11 —14. eieren met embryo's
in verschillende ligging.

pedes I et II validi sed haud tumidi ; pilus externus coxae III haud
in areola extracoxali ; apophysis femoris I et II et pilus in eâ ven-
trum versus spectantes ; confluens apodematum I in pediculum
figurae Y ab eis efformata incompletus ; confluentia apodematum
III et IV compacta ; pili duo inter pedes IV minimi.

Nympha (I et III?) circiter 160 /i, longa, cire. 135 ft lata.

Larva circ. 100 /a longa, cire. 85 /x lata. Horum stadiorum cha-

racteres optimi sunt setae humerales exiguae et structura figurae

Y formata ab apodematibus I.

Ova circiter 125 /x longa, circ. 60 /x lata ; pediculis circ. 140—200
jx longis suffulta ; hyalina ; ad 30—50 aggregata.

Habitat in vespertilionibus (Nyctalus noctula [hospes

typicus] et Eptesicus serotinus); feminae gravidae in

scrobulis partium tenuiter membranacearum epidermidis hospitis

(praecipue aures, margines chiropatagii etc.) circumdatae ovis

pediculatis suis.

BESCHRIJVINGEN.

Ovum (fig. 8—'10). De eieren zijn omstreeks 125 X 60 /x groot

en hebben een dunnen steel van omstreeks 140—200 /x lengte,

soms zelfs van 200 ji. Zij worden gelegd in groote groepen van
wel 30—50 stuks, temidden waarvan het $ zich bevindt. Deze
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eiergroepen steken uit de holte, waarin het $ zit en zijn dus dui-

dehjk met het bloote oog als een wit uitwasje op de huid van den
gastheer te herkennen. Als de eieren uitgekomen zijn, is de eischaal

overlangs gebarsten. In het moederhchaam nam ik niet meer dan
1 ei tegelijk waar, dat dan ongeveer zijn normale grootte had.

Embryo. Het embryo is vrij duidelijk binnen het ei zichtbaar.

De afmetingen van het hchaam zijn dan ongeveer 75 X 45 ji. Wat
de ligging van de pooten betreft kon ik 4 types onderscheiden

(fig. 11 —-14). Hierbij zijn óf de pooten alle naar elkaar toegericht,

(fig. 11 —12), of zij wijzen van elkaar af (fig. 13—14). In beide

situaties kunnen dan de sleepharen van het 3e pootpaar nog een

verschil van ligging vertoonen. Wellicht houdt een en ander ver-

band met het ontwikkelingsstadium.

Larva (fig. 15—16). De lengte is omstreeks 100 ji, de' breedte

ca. 85 ix, kleiner dus dan hetgeen Oudemans voor notoedres en
alepis vermeldt (zijn preparaten zijn niet zeer geschikt meer voor

exacte meting) en ongeveer gelijk aan de afmetingen van cati. Dit

is in zekeren zin merkwaardig, aangezien de adulti van vanschaiki

grooter zijn dan die van cati en ongeveer de maten hebben van
notoedres en alepis. De larve van musculi is niet bekend, evenmin
die van roesleri, waarvan trouwens tot dusverre slechts het $ be-

kend is geworden.
Dorsale zijde. Vooraan is een goed ontwikkelde vertex, die des-

ondanks de mondledematen niet geheel bedekt en waardoor heen

men de hieronder ten deele verborgen mandibulae duidelijk kan
zien. De vertex draagt 2 duidelijke, dunne borstels en heeft een

bochtigen voorrand.

Ook de setae scapulares zijn gemakkelijk waarneembaar, de ex-

ternae wat fijner dan de internae, welke laatste stevige borstels

zijn, ofschoon geen staafjes (bâtonnets). De afstand tusschen de

internae bedraagt 15 ^, tusschen de externae 40 /x. Bij notoedres

zijn deze cijfers respectievelijk 25 p. en 50 /x, bij alepis vermoedelijk

eveneens.

Zooals reeds bij de vergelijking met andere soorten werd opge-

merkt, heeft vanschaiki zeer j^leine setae humerales. Zijn deze bij

het $ nog met eenige moeite w^aarneembaar, bij de zooveel kleinere

larva zijn ze bijna onzichtbaar, te meer, daar de basaalringetjes

weinig geprononceerd zijn. Slechts met olie-immersie en speciale

belichting kon ik ze bij mijn larven ontdekken. De guanine-kristal-

netjes, die meestal in het lichaam aanwezig zijn, werken bovendien

vaak nog belemmerend.
Ten slotte volgt de bekende groep van 12 haren, die bij alle

Nofoecfres-soorten den anus omgeeft. De vier eerste hiervan zijn

vrijwel op een horizontale lijn geplaatst, 2 hggen schuin naar ach-

teren, 2 aan weerskanten van den anus, 2 nabij het distale einde

van den anus en 2 meer terzijde, nabij den achterrand. De laatst-

genoemde 2 paar zijn wat korter en fijner dan de overige. De eerst-

genoemde 8 haren zijn alle even groot en ongeveer gelijk aan de
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setae scapulares internae, dus geen staafjes („bâtonnets") doch

wel krachtige borstels. Zij zijn belangrijk fijner dan b.v. de dikke

borstels van cati.

De rughuid is gerimpeld en wel met fijnere rimpels dan bij no-

toedres en alepis ; de breedte der rimpels is bij vanschaïki onge-
veer 2 jU,, bij de beide andere ca. 31/2 —4 /x. De vertex is volkomen
glad. De rimpels schijnen op het middengedeelte van den rug, on-

geveer tusschen de setae scapulares en de haren van de anaal-

13 16

Fig. 15, Notoedres vanschaïki, larva dorsaal ; fig. 16. idem, ventraal.

Streek, over te gaan in een gladde huid ; zij zijn daar in ieder geval

minder geprononceerd. Ook in de anaalstreek zijn weinig rimpels

waar te nemen en bij enkele exemplaren lijkt het, alsof het geheele

gebied tusschen de setae scapulares internae en het distale einde

van den anus een vrijwel glad gebied vormt, rondom omgeven door

gerimpelde huid. Tusschen het distale einde van den anus en den
achterrand van het idiosoma loopen nog een paar fijne rimpels en

men treft ze aan tot dicht bij de 2 haren, die deze opening flan-

keeren. Als geheel naderen de rimpels den anus meer dan bij no^

toedres en alepis het geval pleegt te zijn.

Ventrale zijde. Het gnathosoma wordt ten deele door den vertex

overdekt. De mandibulae hebben duidelijk ± getande digiti.

Op het gnathosoma volgt een smalle strook weeke huid, dan
komt de bekende chitineuze Y, gevormd door de apodemata I. Bij

vanschaïki is de samensmelting der beide apodemata I tot den steel

der Y (,, sternum") niet zoo volkomen als b.v. bij alepis of no^oe-

dres ; de beide samenstellende deelen blijven min of meer afzon-
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derlijk zichtbaar. De coxae I zijn breed en dragen elk 1 flinke

borstel. De apodemata II zijn normaal gevormd. Tusschen de uit-

einden der apodemata II en III ligt een betrekkelijk smalle strook

van geconcentreerde rimpels, weike zich naar links en rechts wat
spreiden. De coxae I, II en III zijn glad. Op de coxae III bevindt

zich een vrij duidelijk haar, niet ver van de apodemata III verwij-

derd. Deze apodemata zijn betrekkelijk kort en niet boogvormig
tot elkaar gericht. Zij blijven ook ver van elkaar verwijderd. Opzij

van de coxae III is een extracoxaal gedeelte, dat een gladde huid

heeft ; het is vrij smal. Hier behoort zich nog een haar te bevinden ;

ik heb dit geteekend, omdat ik bij 2 van de 5 larvae, die mij ter

beschikking stonden, dit borsteltje meen te hebben waargenomen.
Het was echter zoo klein en onduidelijk, dat eenige onzekerheid

bleef bestaan en in ieder geval is het dus belangrijk fijner dan bij

de overige bekende Nofóec?res-larvae. Er is ook geen gepronon-

ceerd basaalringetje, zooals bij de haren van coxae III. Ten slotte

vindt men nog opzij van het 3e pootpaar, geheel lateraal, met nei-

ging tot ventrale plaatsing, een miniem haartje van omstreeks 2 /x,

vrij gemakkelijk te ontdekken, omdat men het van terzijde ziet.

Pooten. De pooten zijn normaal van vorm (niet opgezwollen),

doch krachtig ontwikkeld. De trochanteres dragen geen haar (ken-

merk der larvae). De femora I en II hebben elk een goed ontwik-

kelde apophyse, ventraal gericht, waarop een vrij lang tasthaar

(soie tactile) ontspringt. Ook de genua I en II dragen een tasthaar,

doch de apophyse is hier slechts gering ontwikkeld. Bij de latere

stadia zag ik op de genua intern ook nog een tasthaar ; dit schijnt

bij de larvae te ontbreken. De tibiae dragen dorsaal een flink haar ;

de tarsi hebben dorsaal een paar haren (waaronder een vrij lang

tasthaar) en een paar doornvormige borstels, alsmede ventraal

een grootere en een kleinere doornvormige borstel en een goed ont-

wikkeld ambulacrum.
De P.III hebben op de femora een korte apophyse en aan de tarsi

een lang sleephaar, termino-dorsaal ingeplant, alsmede ventraal

wederom enkele doornvormige borstels.

Huidzoom. Een der larvae heeft aan den achterrand van het

idiosoma een breede, dunne, gladde, hyaline huidzoom, zooals ik die

ook bij een der nymphae waarnam (fig. 17). Bij de andere exem-

plaren vond ik dezen zoom niet, al schijnt er hier en daar wel aan-

leg voor te zijn. De beteekenis ervan is mij onbekend.

Nympha I (fig. 17—18). Een weinig gechitiniseerde nympha
meen ik als protonympha te mogen opvatten (zie ook naschrift).

Dorsale zijde. De structuurkenmerken zijn slecht waarneembaar.

Van den vertex is weinig te zien ; deze zal ongetwijfeld glad zijn.

De dorsale borstels zijn vrijwel geheel als bij de larva beschreven.

De setae humerales zijn zeer moeilijk te ontdekken. De beide haren

bij het distale einde van den anus zijn hier reeds duidelijker ont-

wikkeld dan bij de larva.
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De huidrimpels zijn ongeveer als bij de larva ; zij loopen van
voren gerekend tot ongeveer ter hoogte van de setae humerales ;

dan volgt een gladde ruimte tot aan de circumanaalharen. Op dat

gladde vlak is geen spoor van schubben te ontdekken ; de omgren-
zing ervan is evenwel ongeveer gelijk aan het beschubde oppervlak

van de larva van cati (cf. 14, fig. 4). Dit gladde gedeelte is merk-
waardig, omdat juist bij het 2 de huidrimpels zoo opvallend mooi
tot vlak bij den anus reiken.

1/ 13

Fig. 17, Notoedres vanschaïki, nympha I dorsaal ; fio-. 18, idem, ventraal

Ventrale zijde. Deze is ongeveer gelijk aan de omschrijving, die

bij de larva is gegeven. De 6 haren in het coxale gebied der P.III en

IV zijn slecht waarneembaar, doch het exemplaar leende zich

bovendien weinig tot het zien der fijnere details.

Pooten. De beharing en bewapening der pooten is vrijwel gelijk

aan die der larva, met dien verstande, dat nu op de trochanteres

een haar is verschenen. Op trochanter I en II is dit haar betrekke-

lijk kort, op trochanter III duidelijk korter dan bij de latere stadia.

Ook dit wijst erop, dat wij hier met een nympha I te maken hebben.

Volgens Oudemans mogen de nymphae I geen haar op de
trochanteres III hebben.

Huidzoom. Dit reeds bij de larva vermelde verschijnsel nam ik

ook bij deze nympha waar.

Nympha III feminina (fig. 19—20). Een nympha, die ik wat af-

metingen betreft liever als nympha I zou rekenen, heb ik opgevat

als nympha III aangezien zij een duidelijke bursa copulatrix bezit

en de haren op de trochanteres van vrijwel normale lengte zijn (zie

ook naschrift). Oudemans (13, p. 211) heeft de veronderstel-.
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ling geuit, dat er slechts één tusschenstadium zou zijn, dat dus de

larva via nympha I masculina in het S zou overgaan, of wel via

nympha III feminina in het 2 . Hij neemt daarbij aan, dat men de

deutonympha, die zich bij de Tyroglyphidae als „hypopus" voor-

doet, bij de Acaridae moet overslaan. Desondanks ontkent hij niet

de mogelijkheid, dat er wel meer dan één tusschenstadium zou zijn

( 14, p. 46) en in dit licht bezien, zou men toch nog aan een nympha
I feminina kunnen denken. Rudimentaire ambulacra aan P. IV, zoo-

19 —
;iO

Fig. 19, Notoedres vanschaiki, nympha III dorsaal ; fig. 20, idem, ventraal.

als de nymphae mssculinae behooren te bezitten, nam ik aan deze

nympha niet waar. (Zie ook bij $ , p. 152).

Volgens Oudemans (13) zijn de nymphae I gekenmerkt door

het ontbreken van haren op trochanteres I, II en III ; bij de nym-
phae III zijn zij korter dan bij de adulti. Bij mijn nympha gaat deze

stelregel in zooverre niet op, dat de trochanteres hier reeds een

haar van normale lengte dragen en indien de hiervoor behandelde

nympha I inderdaad een nympha I is, dan zouden in dit stadium

reeds korte haren op de trochanteres aanwezig zijn.

Mijn materiaal is te bescheiden dan dat deze kwestie zich verder

laat oplossen.

Dorsale zijde. Lengte inclusief den vertex 160 p., breedte 135 ju,.

De vertex is duidelijk, glad, in het preparaat hyahen en van voren

met eenigszins gegolfden rand.

De dorsale borstels zijn als gewoonlijk, de setae scapulares ex-

ternae iets fijner dan de internae en deze laatste ongeveer gelijk

aan de circumanaalborstels. De setae humerales zijn wederom uiter-

mate klein. Van de circumanale borstels is het buitenste, achterste

paar korter dan de overige. Geheel lateraal bevindt zich een paar

zeer kleine haartjes.
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De fijne huidrimpels loopen tot aan de circumanaalharen ; zij zijn

achter de setae scapulares sterk gegroefd, zooals door de stippelHjn

wordt aangeduid.

Ventrale zijde. De algemeene kenmerken komen vrijwel overeen
met hetgeen voor de larve is opgemerkt. De steel van de Y welke
door de apodemata I wordt gevormd, laat wederom een niet volko-

men samensmelting der deelen zien.

Op de coxae III bevindt zich een duidelijk haar ; het paar haren
der coxae IV is bij dit exemplaar ver naar achteren geplaatst en
ligt dus niet meer in het coxale gebied. Opzij van P. III, extra-

coxaal, ligt nog een klein haartje.

Tusschen de uiteinden der apodemata II en III —IV is de huid

gerimpeld met een uitbochting naar boven en naar beneden, zooals

door de stippellijn aangegeven. Links en rechts loopen de rimpels

tot aan de grens der coxae II, eveneens door een stippellijn aange-
duid. De coxae zelf zijn glad.

Pooten. De beharing en bewapening der pooten is vrijwel gelijk

aan die der andere stadia. De genua I en II dragen intern en ex-

tern een lang zintuighaar. De apophysen der femora I en II zijn

ventraal gericht. Op de trochanteres I en II ontspringt een lang

haar ; op trochanter III een korter.

Femina (fig. 21 —30). De afmetingen der 2 ? loopen vrij belang-

rijk uiteen. Mijn grootste exemplaar meet 430 x 350 fi, het kleinste

260 x 260 IX. De normale maat schijnt omstreeks 350 x 275 /i te zijn.

De vorm der dieren is betrekkelijk bol en met verschillende wel-

vingen. Door de variabiliteit in vorm en afmetingen kan men niet

te veel hechten aan den ouderlingen afstand tusschen haren e.d.,

vooral niet, gerekend over de lengte-as van het lichaam.

Dorsale zijde. De vertex is glad, in het preparaat hyalien en staat

soms door de welving van het lichaam bijna verticaal. In dien stand

is hij moeilijk waarneembaar. Steeds draagt hij 2 duidelijke, slanke,

betrekkelijk lange verticaalharen.

De setae scapulares liggen vrij dicht bij elkaar, de internae 40 ju,

van elkaar, de externae 110 /x. Deze afstanden schijnen constant te

zijn en vormen daardoor een goed soortskenmerk. De externae zijn

wat fijner dan de internae.

De setae humerales externae en internae zijn zeer klein en moei-

lijk te vinden. Ook dit is een goed soortskenmerk. De externae zijn

iets langer dan de internae ; eerstgenoemde kunnen vrijwel lateraal

geplaatst zijn.

De groep van 12 circumanaalborstels is homogeen gevormd uit

flinke, krachtige borstels, ongeveer gelijk aan de setae scapulares

internae. Het zijn buigzame borstels, geen dikke staafjes (bâton-

nets). Slechts het 6e paar, opzij gelegen, wijkt af ; het is fijner en

korter van bouw. Bovendien is dit paar zoo zeer terzijde geplaatst,

dat het bij sommige exemplaren aan de ventrale zijde komt.

De anaalopening is duidelijk dorsaal, al naar het exemplaar meer
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of minder ver van den achterrand verwijderd. Aan het voorste einde

daarvan en dit juist aanrakend, bevindt zich de bursa copulatrix.

Ook de canahs copulatrix is vrij duidehjk te zien ; moeihjker is dit

bij het receptaculum seminis.

Dorsaal is de geheele huid fijn gerimpeld, beginnend bij den oor-

sprong van den vertex en doorgaande tot ver vo&rbij de 2 binnen-

ste van de eerste rij der circumanaalharen. Dit, zoowel als de fijn-

heid der rimpels, vormen goede soortskenmerken. Door deze fijn-

heid is het aantal der huidrimpels ook vrij groot. De breedte der

rimpels is ± 5 ;a.

Ventrale zijde (fig. 22). Het gnathosoma is normaal gevormd;
de mandibulae hebben duidelijke, doch niet zeer geprononceerde

tanden. Daarachter volgt een smalle strook weeke huid, dan de Y
der apodemata I, wederom in den steel niet geheel versmolten. De
steel is minstens even lang als de zijtakken. Op de coxae I een flinke

borstel. De apodemata II zijn normaal gevormd, evenzoo de coxae.

Op de grens daarvan beginnen de huidrimpels, die tot de apodemata
III en IV doorloopen, onderbroken door de genitaalopening, waarin

het uiteinde van het epigynium duidelijk zichtbaar is. Links en

rechts, ongeveer waar de genitaalspleet eindigt, hggen onder de

huid een streepvormig en een boogvormig figuurtje. Voorbij de apo-

demata I en II tot aan de genitaal opening is de huid glad ; tusschen

de opening en de apodemata III en IV ziet men eenige rimpels ;

ook in de geaardheid van dit huidgedeelte schijnt een goed soorts-

kenmerk te liggen.

De streek der coxae III en IV is glad. Extracoxaal, op coxae III

en op coxae IV hggen in totaal 3 paar borstels, duidelijk waar-

neembaar. Geheel lateraal vindt men het bekende uiterst kleine bor-

steltje, dat steeds een naar verhouding groot basaalringetje heeft.

Ook de genoemde 6 haren hebben groote basaalringetjes in verhou-

ding tot hun korten en fijnen bouw. Soms vindt men nabij den

achterrand nog 2 haren, die tot de dorsale zijde behooren en deel

uitmaken van de 12 circumanaalborstels. Achter deze coxae is de

huid weer fijn gerimpeld.

Pooten (fig. 23—30). Alle pooten zijn krachtig van bouw, doch

niet gezwollen.

Het Ie pootpaac heeft behalve het reeds genoemde haar van

coxa I de volgende beharing en bewapening : Op den trochanter

ventraal een betrekkelijk kort haar ; op het femur een lateroven-

traal gerichte apophyse met een lang haar ; op het genu geen ha-

ren ; op de tibia dorsaal 1 dik, stijf, iets gebogen, stomp haar en

ventraal 1 korte borstel ; op den tarsus het ambulacrum, alsmede

ventraal 1 lang haar, 1 kort haar en 1 ,, doorn" en dorsaal 1 lang

haar, 3 ,, doorns" en 2 vrij dikke, stijve haren.

Het 2e pootpaar is precies zoo gebouwd, alleen is het haar van
den trochanter en dat van het femur iets langer dan bij P. I. Boven-
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dien is er geen haar op de coxa en ontbreekt een der stijve haren op
den tarsus.

Het 3e pootpaar heeft behalve het haar tusschen apodemata III

en IV een vrij kort haar op den trochanter, met een groot basaal-

ringetje, voorts bezit het femur een apophyse aan de interne zijde ;

het genu heeft geen haren ; de tibiotarsus draagt dorsaal het lange

sleephaar en een kort haartje, ventraal 3 doorn vormige borstels.

De apodemata hebben naar de interne zijde een zeer korte, chiti-

neuze, naar de externe zijde een veel grootere, zwak gechitiniseerde

uitgroeiing.

Het 4e pootpaar is gelijk aan het 3e, doch het haar op den tro-

chanter ontbreekt en de externe uitgroeiing der apodemata is nor-

maal gechitiniseerd en daardoor beter waarneembaar. Bovendien
zijn er slechts 3 ventrale ,, doorns".

Mas (fig. 31—43). Lengte 140—160 /x, breedte 120—130 /x.

Dorsale zijde. (fig. 31). De vertex is duidelijk, glad en voorzien

van 2 verticaalharen van normale lengte.

Op den rug zijn 3 scherp van elkaar gescheiden gladde velden
te onderkennen, geflankeerd door een huid met duidelijke, breede
rimpels. De „sillon séparateur", die het voorste van het middelste

veld scheidt, loopt door tot aan den zijrand van het idiosoma. Op
het voorste veld bevinden zich de beide setae scapulares internae,

die vrij lang zijn ; de s. scap. externae bevinden zich op de gerim-

pelde huid.

Eenzelfde ligging vindt men voor de setae humerales ten op-
zichte van het middenveld. Zeer merkwaardig is, dat alle 4 setae

zeer opvallend zijn, terwijl zij juist bij alle andere stadia zich door
hun kleinheid kenmerken. Wel zijn ook hier de externae iets langer

dan de internae. De s. hum. int. liggen vrij ver uit de bovenhoeken
van het middenveld.

De groep der 12 circumanaalharen is normaal en bestaat uit

slanke borstels. De eerste 4 hiervan liggen vrijwel op een horizon-

tale lijn, voorts 2 schuin naar buiten en 2 geheel bij den zijrand van
het anaalveld, 2 flankeeren den anus en 2 bevinden zich achter den
anus op de grens van het anaalveld. De anus zelf ligt vrij ver van
den achterrand.

Ventrale zijde (fig. 32). Het gnathosoma ligt geheel onder den
vertex verborgen. De coxae I en II zijn glad ; de apodemata zijn

normaal van vorm ; de coxae I dragen het gebruikelijke haar ; de
vergroeiing der beide apodemata I tot den steel van de Y is niet

volkomen. Deze steel bereikt bijna de duidelijke, vrij breede groeve,

welke de ventrale zijde in tweeën deelt.

De apodemata III en IV komen tezamen in bijna hetzelfde punt,

waardoor een compact ,,sterniet" ontstaat (fig. 6—7). De coxae III

en IV zijn glad. In de scheidingsgroeve, extern van coxae III, be-

vindt zich een lang haar ; coxae III dragen 1 haar, en een paar zeer

korte, onopvallende haartjes bevindt zich tusschen het 4e pootpaar.
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Tusschen de P. IV is tevens het „Penisgerüst" waarneembaar. Ik

heb dit zoo goed mogehjk in fig. 34 weergegeven.

Pooten (fig. 36—43). De pooten zijn krachtig, doch niet gezwol-

len.

Het Ie pootpaar draagt op den trochanter een flinke borstel :

het femur heeft lateroventraal een groote apophyse, waarop een

lang zintuighaar, ventraal gericht. Een vrij lang haar, echter vrijwel

Notoedres vanschaïki $ . Fig. 31, dorsaal ; fig. 32, ventraal ; fig. 33, anaal-

streek ; fig. 34, Penisgerüst; fig. 35, mandibel ; fig. 36, P.I dorsaal; fig. 37,

P. I ventraal ; fig. 38, P. II dorsaal ; fig. 39, P. II ventraal ; fig. 40, P. Ill

dorsaal; fig. 41, P. Ill ventraal; fig. 42, P. IV dorsaal; fig. 43, P. IV ventraal.

zonder apophyse, bevindt zich extern en iets dorsaal gericht op het

genu, een tweede bevindt zich intern. De tibia heeft dorsaal een

dik, stijf, iets gebogen, stomp haar, alsmede lateraal een klein haar-

tje. Op den tarsus bevinden zich dorsaal 2 van deze dikke haren,

een lang zintuighaar en 3 doornvormige borstels, voorts ventraal

1 gebogen, vrij groote ,, doorn", 1 zintuighaar, 1 kort haartje en het

ambulacrum.
Het 2e pootpaar is precies zoo gebouwd, doch op den tarsus be-

vindt zich slechts 1 dik haar.
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Het 3e pootpaar heeft een lang, recht haar op den trochanter,
alsmede op den tibiotarsus 4 doornvormige borstels, 1 kort haar en
een sleephaar, minstens zoo lang als het idiosoma. De apophyse op
het femur is vrijwel nihil.

Ou d e ma n s (H, p. 71, f. 31b) beschrijft een rudimentair am-
bulacrum aan het 3e pootjaar. Het is mij niet gelukt dit waar te

nemen. Ik zie bij Notoedres vanschaïki 4 doornvormige organen,
die aan het einde stomp toegespitst zijn en niet afgerond, zooals
door Oudemans afgebeeld. Ook bij de dieren in zijn preparaten
kan ik dit rudimentaire ambulacrum niet ontdekken, niettegen-
staande ik met mijn beste optische hulpmiddelen heb gewerkt en
alle details scherp meen te hebben waargenomen.

Het 4e pootpaar heeft dorsaal een vrij lang, stijf haar op het
genu en ventraal op het genu een doornvormige borstel. De tibio-

tarsus heeft behalve een ambulacrum slechts een doornvormige
borstel en, dorsaal ten opzichte van het ambulacrum, de 2 tarsale

zuignappen, reeds door Oudemans (14, p. 71) genoemd en
aequivalent met de tarsale zuignappen der Tyroglyphidae. Ook
hier is de apophyse van het femur vrijwel nihil.

Haarlem, Eindenhoutstraat 36, Augustus 1944.

NASCHRIFT.

Na den oorlog, bij het herstel van het internationaal contact, toen
dit artikel reeds persklaar lag, kreeg ik de interessante studie van
Grand Jean (9, 10) ter beschikking, waarin deze speciaal

Notoedres cati behandelt. Grand jean bestrijdt de opvatting van
Oudemans inzake het bestaan van een Nympha I mascuhna
en een Nympha III feminina, en betoogt dat zoowel $ als 5 de
beide stadia Nph. I en Nph. III doormaken.

Dit tast de opvatting aan, die ik op p. 144 en p. 145 ten aanzien
van mijn nymphae I en III ontwikkelde. Gelden de conclusies van
Grand jean ook voor N, vanschaïki, dan zal mijn Nph. I ver-

moedelijk moeten worden opgevat als een Nph. III, en mijn Nph.
III als een atypisch $ .

Evenzeer als gebrek aan materiaal Grand jean verhinderde

om zijn conclusies omtrent N. cati aan andere species te toetsen,

ben ik ook in de onmogelijkheid om aan de hand van mijn eigen

materiaal tot een definitief inzicht te komen.

Haarlem, Augustus 1946.

RÉSUMÉ
L'auteur donne un aperçu des Acariens des Chiroptera, des

genres d'Acaridae, des espèces de Notoedres, et du parasitisme

des Acaridae chiropterocoptides. Il décrit le nouvel acarien et le

figure. C'est la seule espèce qu'il connaît, qui produit des oeufs

pédoncules et les groupes de ces oeufs avec la $ dans leur centre.
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sont assez marquantes. Elles se trouvent spécialement au bord des

oreilles et du chiropatagium, et le long des os de la main.

L'hôte typique est Nyctalus noctula ; l'espèce a été trouvée aussi

sur Eptesicus serotinus. Il a été possible d'élever les acariens sur

l'hôte pendant quelque temps et il semble que celui-ci n'en est pas

très incommodé.
Les embryons montrent 4 types selon les P. IV (fig. 11 —14).

Pour les S S il est difficile de donner des caractères typiques pour

les distinguer des autres espèces. Les ? $ et les autres stades se

distinguent de cati, caniculi et musculi par la manque de papilles

dorsales, de notoedres et alepis par des plis dorsaux plus fins

(50 : 30) qui s'approchent beaucoup de l'orifice anale. Distance

entre les setae scapulares internae et externae resp. 40 et 110 jjl,

chez notoedres et alepis resp. 60 et 130 fi. N. roesleri en diffère par

ses poils dorsaux.

Les apodemata I, formant l'Y, ne sont pas tout à fait soudés,

mais forment plutôt une boucle.

Tératologie : Un 5 a un poil sur un des trochantères IV qui

normalement ne se trouve que sur les troch. III. Quelques stades

jeunes ont parfois une lisière large et hyaline au bord postérieur

de l'idiosoma.

L'auteur croit avoir observé les nymphes I et III et suit les idées

d'Oudemans (14). Ceci n'est pas conforme à l'opinion de Grand-
jean (9, 10) (voir le postscriptum). Le matériel ne permet pas de

résoudre ce problème.
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